فعاالن کارگری
خواستار شدند:

گزارش همدلی از شلوغی
مراکز خرید در آستانه سال نو

افزایش هر 6ماه
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طی دو اطالعیه جزئیات دیدار پاپ و آیتاهلل سیستانی تشریح شد:

در گفتوگوی «همدلی»
با حمید کوشکی ارزیابی شد

وابستگی شدید بورس
به دالر سیاسی

همدلی| روزهای فرسایشــی بازار ســرمایه
تمامــی ندارد .در اولیــن روز هفته جاری نیز
شــاخص کل بورس ،با ریزش بیش از هشت
هــزار واحد به کار خود پایــان داد .نگاهی به
وضعیت معامالت در اواسط بازار شنبهای که
گذشت حکایت از رسیدن حجم معامالت به
 1600میلیــارد تومان دارد که تحلیلگران از
این حجم به عنوان نشانه کمبود نقدینگی در
بازار یاد میکنند.
6

روحانی :سفر به شهرهای
قرمز و نارنجی ممنوع
2

هشدار صنعا به ریاض
درباره حمالت یمن به عربستان:

سال ششم _ شماره  8 _ 1647صفحه _ قيمت  2000ناموت

45دقیقه گفتوگو
برای صلح

آیتاهلل سید علی سیستانی،
مرجع صاحب نام شــیعیان،
روز گذشــته در نجف اشرف
از پاپ فرانســیس اول ،رهبر
کاتولیکهای جهان استقبال
کرد و پس از پایان این دیدار ،پاپ شهر نجف را ترک
کرد.در پایان این دیــدار دفتر این دو مقام مذهبی
جهان با انتشار اطالعیههایی به ذکر جزئیاتی از این
مالقات تاریخی پرداختند.این دیدار با هدف تعمیق

سرمقاله

در میان زمزمههای احتمال مذاکره ناگهان سریال پرحاشیه
در جدول پخش رسانه ملی قرار گرفت

ظرفیتهای پنهان
رهبران اسالم و مسیحیت

بازگشت خزنده «گاندو»

ولیاهلل شجاع پوریان
مدیرمسئول

گفتوگــوی برادرانــه میان
شــخصیتهای مهــم مذهبی
صورت گرفت .در بیانیه دفتر
آیتاهلل سیستانی آمده است
کهآیتاهلل سیســتانی در این
دیدار بر نقش مرجعیــت دینی در حفاظت از عراق
در برابر تروریسم اشاره کرد .ایشان همچنین تأکید
کردند که شــهروندان مسیحی نیز باید مانند دیگر
عراقیها در امنیت و صلح زندگی کنند.
1و3

تا توقف تجاوز
ادامه میدهیم
3

جنتی :فضای جامعه را با
درخت و سبزه شاد کنیم
2

«سحر میرهاشمی» و «نیلوفر نادی»
در گفتوگو با همدلی:

صدایموسیقی
کودک را بشنویم
7

محسن رضایی
بدون توجه به اصولگرایی

تالش اصولگرایان برای
کنارهگیری نامزدها

همهتخممرغها درسهایی از
سردار در
مسیر تکروی در سبد رئیسی نماهنگجنجالی

یادداشت

لزوم توجه به هشدارهای ظریف
دکتر صالحالدین هرسنی

کارشناس مسائل بینالملل

در گفتوگوی همدلی با احمد
بخارایی؛جامعهشناس،بررسیشد

4

در میان زمزمههای احتمال مذاکره ،ناگهان سریال پرحاشیه در جدول پخش رسانه ملی قرار گرفت

طی دو اطالعیه جزئیات دیدار
پاپ و آیتاهلل سیستانی تشریح شد:

 ۴۵دقیقه گفتوگو برای صلح

آیتاهلل سید علی سیســتانی ،مرجع صاحب نام شیعیان،
روز گذشــته در نجف اشــرف از پاپ فرانسیس اول ،رهبر
کاتولیکهای جهان استقبال کرد و پس از پایان این دیدار،
پاپ شهر نجف را ترک کرد.در پایان این دیدار دفتر این دو
مقام مذهبی جهان با انتشار اطالعیههایی به ذکر جزئیاتی
از این مالقات تاریخی پرداختند.
ایــن دیدار با هــدف تعمیق گفتوگــوی برادرانه میان
شــخصیتهای مهم مذهبی صورت گرفــت .در بیانیه دفتر
آیتاهلل سیســتانی آمده است کهآیتاهلل سیستانی در این
دیدار بر نقش مرجعیت دینی در حفاظت از عراق در برابر
تروریسم اشــاره کرد .ایشــان همچنین تأکید کردند که
شهروندان مسیحی نیز باید مانند دیگر عراقیها در امنیت
و صلح زندگی کنند .او بر هماهنگی تالشها برای تحکیم
ارزشهای هماهنگی ،همزیستی مسالمتآمیز و همبستگی
انسانی تأکید کرد .بر اساس این گزارش،آیتاهلل سیستانی
در طول جلســه به درد و رنــج برخی ملتهای منطقه در
نتیجه جنگ ،محاصره اقتصادی و کوچ اجباری اشاره کرد.
ایشــان همچنین در مورد بیعدالتی ،ســتم ،فقر و آزار و
شــکنجهای که بســیاری از مردم در کشــورهای مختلف
رنج میبرنــد ،صحبت کرد .آیتاهلل سیســتانی همچنین
بر تشــویق طرفهای مختلف و به ویژه قدرتهای بزرگ
به تقدم عقــل در اقدامــات مختلف تأکید کرد .ایشــان
همچنین بر نقشی که رهبران دینی باید برای پایان دادن
به تراژدیها در سطح جهان ایفا کنند اشاره کرد و به درد
و رنج ملت مظلوم فلسطین در اراضی اشغالی پرداخت.
دو طــرف در این دیدار پیرامــون چالشهای بزرگی که
بشــریت امروز با آن مواجه است و نقش ایمان به خداوند
متعــال و تعهد به ارزشهای واالی اخالقی در غلبه بر آنها
صحبت کردند.آیتاهلل سیستانی در این دیدار همچنین از
قدرتهای بزرگ خواســت که زبان جنگ را کنار گذاشته
و توجهشــان را بر منافع شــخصی خود علیه حقوق مردم
بــرای زندگی آزادانه و با عزت متمرکز نکنند .ایشــان در
بخش دیگری از اظهاراتشان ضمن اشاره به جایگاه و تاریخ
باشــکوه عراق ابراز امیدواری کردند که عراق به زودی از
مشــکالت کنونی عبور کند .این مرجع صاحبنام شیعیان
در پایان از رهبر کاتولیکهای جهان به دلیل سفر به نجف
تشــکر و قدردانی کرد .در همین زمینه ،وزیر اطالعرسانی
واتیکان نیز اعــام کرد« :گفتوگوی بیــن ادیان مفهوم
صلــح در جهان را در خود جای داده اســت .دیدار پاپ با
سیستانی بر اهمیت گســترش مفهوم صلح متمرکز بود».
وی افزود«:ســفر پاپ به عراق بــرای ایجاد گفتوگو بین
ادیان ،فرهنگها و مردم مهم است ».واتیکان نیز بیانیهای
در خصوص این دیدار صادر کرد .در این بیانیه آمده است:
«پاپ فرانســیس صبــح امروز در نجف اشــرف باآیتاهلل
العظمی سیستانی دیدار کرد .طی این دیدار که حدودا ۴۵
دقیقه به طول انجامید ،پاپ فرانسیس بر اهمیت همکاری
و دوســتی بین فرقههای مذهبی تاکید کــرد تا بتوان از
طریق گســترش احترام متقابل و گفت وگو به نفع عراق و
منطقه و همه بشریت کمک کرد».
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همدلی|روز دوشــنبه  29دی ماه بــود که محمدجواد ظریف وزیر
خارجه جمهوری اســامی ایــران در گفتوگویی مفصل با روزنامه
همدلی،پرده از موضوعی برداشــت که نشــان میداد حاشیههای
سیاسی مجموعه تلویزیونی«گاندو» از آن که رسانهها مینوشتند و
دولتیها و مخالفانشــان در برخی نهادها واکنش نشان دادند ،فراتر
است .محمدجواد ظریف نزدیک به دوسال پس از پخش این مجموعه
تلویزیونی در پاســخ به خبرنگار همدلی و در بیان موقعیت خود به
عنوان وزیر خارجه نظام جمهوری اسالمی گفت«:مسئولیت دیگر یک
وزیر امور خارجه ،دفاع از کل کشــور اســت .یعنی من در این مقام،
نمیتوانم بگویم که مثال با فــان کار قوه قضائیه مخالفم ،یا با این
کار اطالعات سپاه مخالفم واز آن دفاع نمیکنم .اطالعات سپاه جایی
اســت که سریال «گاندو» را علیه من ســاخته .از این صریحتر که
نداریم ،با این حال من وظیفه دارم که در خارج از کشور از این نهاد
داخلی ،دفاع کنم .اصال نمیتوانم مســائل داخلی را مورد توجه قرار
دهم و مثال بگویم چون اینها گاندو را علیه من ساختند ،در خارج از
کشور بخواهم مقابله به مثل کنم .وظیفه من این است که در خارج از
کشور ،از همه سیاستهایی که به نام جمهوری اسالمی بیان میشود
و یا اجرایی میشود ،دفاع کنم .این در حالی است که در داخل و در
محافل تصمیمگیری ،وظیفه دارم که با صراحت در مورد همه جزئیات
آن صحبت کنم».
این فراز از ســخنان ظریف بالفاصله از سوی رسانهها بسیار مورد
توجه قرار گرفت و با تیتر «ظریف:اطالعات ســپاه گاندو را علیه من
ساخت» در فضای مجازی و رسانهای باز نشر شد.
گانــدو ،یک مجموعــه تلویزیونی محصول گروه فیلم و ســریال
شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی ایران با کارگردانی جواد افشار
و نویســندگی آرش قادری پخش شد .نام تهیه کننده آن «مجتبی
امینی» ذکر شده بود؛ کسی که با انتشار نامهای از سوی همسر شهید
سیدمرتضی آوینی ،مشخص شد که مدیرعامل موسسهای است که
با عنوان «مؤسسه اندیشه شهید آوینی» در تیتراژ سریال گاندو دیده
میشــود.با گذشت پخش چند قســمت از این محموعه تلویزیونی
دولتیها اعالم کردند که تهیه کنندگان این مجموعه در جهت تخریب
دولت ،وزیر خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور ساخته شد.
این موضوع با واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور وارد فاز واکنش
شد .محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
افزود :از هفته گذشــته با تماسهای زیاد و مکرر مردم مسئوالن از
سناریوسازی و موضع صدا و سیما گالیه میشود .وی اضافه کرد :شما
میدانید که در شش سال گذشته ما به این وضعیت صداوسیما عادت
کردیم که در برنامههای مختلف همیشــه سعی در انتقاد از دولت و

سازمان
آگهی

روزانهم

اخیرا ً محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در
مصاحبهای با روزنامه فایننشال تایمز گفته بود«:اگر غرب سیگنالهای
روشنی بفرستد و برای نمونه اعالم کند که تحریمهای آمریکا ظرف
یک سال برچیده خواهد شد ،ایران آماده بازگشت به مذاکرات است».
این اظهار نظر محسن رضایی موجب واکنش دکتر محمدجواد
ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشور شد .در این ارتباط ظریف در
توئیتی قویا اعالم کرد که« :عرصه سیاسی ایران پویاست و مقامات
نظرات متنوعی مطرح میکنند ،اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی
دولت اشتباه گرفته شود ».از منظر نشانهشناسی تردیدی نیست که
این اظهارات ظریف هشداری بازدارنده در جلوگیری از چندصدایی،
اجتناب از موازیکاری در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی
حول سیاست خارجی کشور است .در شرایطی که زمینههای ادراکی
و ذهنی بازگشت به برجام از سوی واشنگتن و همچنین نشانههای
چندجانبهگرایی از سوی تروئیکای اروپایی برجام و مشخصا از رهگذر
مذاکره فراهم شده است ،دستگاه دیپلماسی ترجیح داده است که با
رویکردهای مستقالنه و سازنده خود ،بر مناقشات برجامی پایان دهد
و آن را به نقطه مطلوبی برساند .بنابر این ،اینگونه اظهارات ممکن
اســت برای مقامات واشنگتن موجب عقبنشینی و آن را مشمول
مدل «سوسیس برشته» کند .بر طبق این مدل که در کتاب «امنیت
و راهبرد در جهان معاصر» توســط «کریگ اسنایدر» تئوریزه شده
است ،بر این نکته تاکید میکند که حل موضوعات با کشورها باید
در یک فرایند طوالنی انجام پذیرد ،بنابراین برای حل مسائل عجلهای
در کار نیســت .هدف از تعلل در حل مسئله طبق مدل «سوسیس
برشــته» این است که قدرت طرف مقابل کاهش یابد ،یا از تعقیب
خواستههای خود منصرف شود .در واقع در این فرایند طوالنی حل
مسئله آنقدر بازی رفت و آمد و دیالوگ صورت میگیرد تا مرحله به
مرحله کشورها از خطوط قرمز خود عقبنشینی کنند .این موضوع
میتواند موجب ابهامات تفاهمی در رابطه تهران -واشــنگتن حول
محور برجام شود و حتی شرایط را به سالهای قبل از توافق هستهای
یعنی نظم پیشاوین باز گرداند.
حال و اگر چه سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از سخنان محسن
رضایی تاکید کرد که سخنان او صرفا نظرات شخصی او بوده است،
اما در شرایط حاضر و با توجه به انتخابات پیشرو به نظر نمیرسد که
اظهارات تازه محسن رضایی صرفا محدود به نظر شخصی او و مربوط
به پویایی عرصههای سیاست ایران برای اظهار نظرهای شخصی باشد.
تردیدی نیســت که اظهاراتی از این دست ،آن هم از طرف محسن
رضایی که سابقه سه بار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد،
صرفا جنبه تبلیغاتی و شائبه انتخاباتی دارد ،به ویژه آنکه در انتخابات
پیشرو انگیزه ورود نظامیان به پاستور قوت گرفته است و محسن
رضایی هم که از منظر سیاسی به پایگاه نظامیان تعلق دارد ،بیمیل
نیست که برای بار چهارم بخت خود را برای ورود به پاستور بیازماید.
البته در شرایط حاضر تنها محسن رضایی نیست که در عصر قوت
گرفتن فرضیه نظامیان در ورود به پاستور ،بختآزمایی میکنند .در
این ارتباط ممکن است شخصیتهای دیگری چون علی شمخانی و
حتی محمدباقر قالیباف به رغم شکست در دورههای قبلی ،سودای
ادامه در صفحه 5
فتح پاستور را داشته باشند.
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مالقات آیتاهلل سیســتانی مرجع شیعیان در
عراق و پاپ ،رهبر کاتولیکهای جهان مستقر در
واتیکان در شــهر مقدس نجف ،دیداری تاریخی،
تاثیرگذار ،شــورانگیز و نقطه عطفــی در روابط
دنیای اسالم و مسیحیت به شمار میآید .آیتاهلل
سیســتانی از بانفوذترین رهبران شیعیان جهان
است که گرچه در ساختارهای رسمی و سیاسی
کشورهای اســامی و عراق جایگاه رسمی ندارد،
اما نفوذ معنوی او برای مشــکالت دنیای اسالم
در بازههای زمانی مختلف ،بهویژه در زمان حضور
داعش در عراق ،بسیار کارساز بوده است .آیتاهلل
سیستانی با قرائتی معتدل از دین و تشیع و ترسیم
چهرهای عقالنی و رحمانی از اســام ،مخالفت و
دوری از فرقهگرایی و بنیادگرایی ،نقشی بیبدیل
در معادالت داخلی عراق بحرانزده داشته است؛
به گونهای که ضمن حفظ اســتقالل حوزه نجف
از حاکمیــت عراق و پرهیز از ورود مســتقیم به
سیاســت ،در صحنههای مهم سیاسی و مذهبی
عراق و سایر کشورهای شیعی منطقه نقشآفرینی
کرده اســت .در مقابل ،پاپ ،نماینده کلیســای
کاتولیک نیز نقشی متفاوت از خود در عرصههای
سیاسی و مذهبی مسیحیت ،کشورهای اروپایی و
بهویژه کشــور فرانسه نسبت به همتایان خود در
چند قرن گذشته برجای گذاشته است.
در مســیحیت و اروپا جدایی دین و سیاست از
قرنهای گذشــته پیامدهایی را به دنبال داشته
است ،این تفکیک در ابتدای قرن در فرانسه ،این
کشور را به کشوری الییک در دنیا معرفی کرد ...
ادامه در صفحه 5
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بازگشت خزنده «گاندو»

برخورد جناحی یا حزبی نسبت به دولت دارند .واعظی افزود:اینکه
سریالی ساخته میشود مشکلی نیست ،ولیاینکه در سریال مسائلی
مطرح میکنند که خود نویســندهاش گفته ۸۰درصد تخیل است،
سوال این است که چرا مردم را اینگونه سرگرم میکنند؟ وی ادامه
داد :ابتدا اعالم میشود که این سریال بر اساس موضوعی واقعی است و
بعد طوری صحنهسازی میکنند که ذهن مردم را نسبت به موضوعات
مختلف مشغول کنند .بحث هم فقط درباره دولت نیست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد :گروهی که برای ما گزارش
نوشتند اعالم کردندکه متاسفانه جایگاه قوه قضائیه ،دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملــی و وزارت خارجهای که امروز خط مقدم جبهه در
جنگ با دشــمنان اســت و یا وزارت اطالعات که از کشور صیانت
میکند تنزل داده شده و برخورد بدی انجام دادهاند.
واعظی افزود :در این  ۳۰شب پخش سریال تالش کردند یک عده
مسئول انقالبی و ارزشی درست کنند و یک عده نفوذی و نفوذپذیر و
نفوذپرور یا غربگرای وابسته به خارج به وجود آوردند؛ به نظر من دو
قطبی کردن مسئولین و جامعه بسیار خطاست و مقام معظم رهبری
در هر فرصتی تذکر دادند که در رفتارها و برخوردها جامعه و مسئولین
را دوقطبی نکنید.وی تصریح کرد :در این سریال مطالب دروغ و تهمت
بسیار زیاد است .دولت و مسئولین و بخشهای مختلف این حق را
دارند که شکایت کرده ،برخورد و روشنگری کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به بازتاب حاشیههای این
ســریال در رسانهها گفت :رفتار صدا و ســیما با این سریال با همه
سریالهای دیگر فرق میکند .چند روز گذشته یکی از موضوعات در
اخبار و بخشهای مختلف تلویزیون این سریال شده است .بازیگران
آن در صدا و سیما با مردم ارتباط میگیرند یا مرتب مصاحبه میکنند.
به نظر میرسد کار غیر معمولی را انجام میدهند و من فکر میکنم
صدا و سیما حتماً باید تجدید نظر کند و در برنامههایی برای مردم
روشن کند که کارگردان یا نویسنده از روی تخیل خود موضوعی را
گرفته و هیچ ارتباطی با مسائل واقعی ندارد .وی در پاسخ به سوالی
مبنی براینکه آیا در این خصوص به رئیس سازمان تذکری داده شده
است ،گفت :امروز به رئیس صدا و سیما تذکر داده شد.
پس از آن حســام الدین آشــنا؛ مشاور رئیس جمهور نیز با انتقاد
از ســاخت این سریال باعث یک دوقطبی موافقان و مخالفان دولت
حول محور گاندو شد.محمدجواد ظریف اما آن روز واکنش مالیمی
به موضوع داشت .او یک ماه پس از پخش این مجموعه در پاسخ به
مطلبی مبنی براینکه «فردی در ســریال گاندو به شما شبیه و در
نقش منفی است» ،گفت :من بحمداهلل نگاه نمیکنم بنابراین نگران
نیســتم .وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به این سؤال که «این

ســریال را نگاه نمیکنید یا ک ً
ال صدا و سیما را نگاه نمیکنید؟» ،نیز
گفت :من ک ً
ال تلویزیون را نگاه نمیکنم.
اما یک بار دیگر این سریال وارد همان سیکل گذشته شده است.
در حالی که فضای سیاسی مابین دو کشور ایران و آمریکا به سمتی
پیش میرود که برخی گفتگو برســر برجــام را محتمل میدانند و
رئیس جمهور و وزیر خارجه نیز هر روزه مشغول ارسال پیامهایی به
کشورهای درگیر برجام هستند؛ این سریال پر حاشیه به طور ناگهانی
وارد جدول پخش یکی از شــبکههای پر بیننده سیمای جمهوری
اســامی شــد تا اتفاقات دو ســال پیش حول محور این مجموعه
تلویزیونی یک با دیگر رنگ تکرار به خود بگیرد.
در حالی که بر اساس اعالم شبک ه آیفیلم قرار بود سریال «پریا»
از جمعه ،پانزده اســفند ،ساعت  ۲۲از این شبک ه سیمای جمهوری
اسالمی پخش شود ،به شکل ناگهانی سریال «گاندو» جایگزین آن
شد.انصاف نیوز در این باره نوشت :برخی شنیدهها حاکی از آن است
که احتمال آغاز مجدد مذاکرات ایران و آمریکا درباره برجام علت این
تصمیم مدیران صداوسیما در بازپخش سریال گاندو بوده است.
به جز مجموعه پر حاشیه گاندو ،در هفتههای اخیر نیز مستندهای
ضدبرجامی صداوســیما از شبکههای مســتند و سه سیما پخش
شده اســت .موضوعی که با واکنش مشاور رئیسجمهور نیز همراه
شد.حسامالدین آشنا در واکنش به پخش این مستندها در توئیتی
نوشته بود« :یک طرفه میتازند و شبه مستند میسازند .این همان
مذاکراتی است که الشه متعفن نامیده شد ولی االن سر این دعواست
که کدام طرف اول به آن برگردد».در همین حال روز جمعه خبرگزاری
آنا خبر داد که فصل دوم سریال گاندو که در سکوت خبری ساخته
شد ،در ایام نوروز از رسانه ملی پخش خواهد شد ،اما با نام «لوتی».
مهدی آذرپندار مدیر فیلم و ســریال شــبکه سه در گفتوگویی
اعالم کرد:با توجه به فضای متفاوت سریال «لوتی» که در ژانر امنیتی
جاسوسی ساخته شده و اقبالی که مردم به این ژانر در چند سال اخیر
نشان دادهاند ،این سریال برای پخش در نوروز  ۱۴۰۰انتخاب شد.
مدیر گروه فیلم و ســریال در مورد فضا و داستان این سریال ادامه
داد« :لوتی» تقالی یکی از ســرویسهای جاسوســی بیگانه برای
ضربهزدن به ایران و مقابله نیروهای داخلی با این توطئه را به تصویر
خواهد کشــید«.لوتی» به کارگردانی جواد افشار و نویسندگی آرش
قادری در حال ساخت است .کارگردان و نویسندهای که پیش از این
هم در گاندو با یکدیگر همکاری میکردند .توضیحات مهدی آذرپندار
هم نشان میدهد که تم سریال همچنان امنیتی است .این موارد در
کنار اخباری که از گوشه و کنار از بازیگران سریال به گوش میرسد
احتمالاینکه «لوتی» ادامه مجموعه «گاندو» باشد را باال میبرد.

